Protokoll styrelsemöte 2022-04-26

18.00 – 20.00 Storgatan 54

Närvarande: Björn Abelsson, ordförande, ordnar fika Frånvarande: Peter Sjölund
Ingrid Wallin
Johanna Öhman
Lars Fersters
Ylva Eriksson
Anneli Åslund, via Zoom-länk
Birger Hjörleifsson

1. Mötets öppnande
Björn öppnade styrelsemötet med att hälsa alla välkomna
2. Fastställande av dagordning och val av sekreterare
Föreslagen dagordning godkändes. Sekreterare/protokollförare – Ingrid
3. Protokoll från föregående möte (2022-03-22)
Föregående protokoll, konstituerande sammanträde, godkändes och lades därefter till handlingarna.
4. Rapporter
• Aktivitet på barnbiblioteket (påsklovet)
Björn och Ingrid deltog tillsammans med 6 barn
• Årsmötet tisdag 22 mars
Årsmötesprotokollet klart. Verksamhetsberättelsen saknar ännu ett par underskrifter.
• Fridays for Future Stor demonstration 25 mars
Ca 100 personer deltog
• Natur-och Friluftsrådet 2 mars
Ingen från styrelsen deltog.
5. Planering av kommande aktiviteter
• LONA-projekt Faunaprojekt i tätortsnära miljöer (Fågelholkar)
Naturskyddsföreningen erbjuds ersättning för materialkostnad för fågelholkar, när kretsen ställer
upp och tillverkar dylika på tex nationaldagen.
•

Samarbete med Birdlife
Samarbete med Birdlife, Sundsvalls ornitologiska förening är i startgroparna.

•

Climate Live – Konsert
Liv Serlander från Fridays for future kommer att arrangera en konsert under sensommaren eller
tidig höst till förmån för klimatarbetet. Om vi vill, har vi möjlighet att vara med och sponsra eller
på något sätt delta/planera.
Styrelsen tog inget beslut om deltagande från vår sida, men utsåg Lasse F till kontaktperson.

•

Cykelflykt med matlagning

•

Expedition Ljungan: ”Från havet till Helags” (Lasse)
En FB-sida är skapad ”Expedition Ljungan”. Till helgen kommer några ur planeringsgruppen att
”provgå”, främst utifrån tidsaspekten i relation till sträckorna. Arbetsgruppen har kontinuerlig
planering.
Det blev ett streck i planeringen när Christer Borg från Älvräddarna, avsa sig sitt deltagande
med sin föreläsning. Lasse letar nu ersättare.

•

Valet 2022 – kontakt med partierna
Flera partier har svarat på vår utskickade enkät, och sagt att de är intresserade av en träff med
Naturskyddsföreningen. En påminnelse skickas ut till dem som ännu inte svarat. Björn tar
kontakt med partierna och kommer överens om datum för ett parti i taget, någon gång under
maj.
Varje träff/samtal kommer att utgå ifrån den utskickade enkäten

•

Inventering av höggräsytor
Cecilia Andersson, Sundsvalls stadsträdgårdsmästare vill gärna ha vår hjälp med inventering av
höggräsytor, gräsytor som kommunen sköter men inte klipper.
Vi har fått förfrågan tillsammans med Botaniska föreningen för en ersättning av 200 kr/h. Björn
vidtalar Botaniska föreningen och skickar sen ut en förfrågan till våra medlemmar om
någon/några skulle vilja vara med och artinventera.

•

8 maj Länsstämma i Brynge, Örnsköldsvik

Björn och Ingrid deltager.
•

8 maj städdag i hamnen Fridays for Future

•

Natur- och Friluftsrådet Kommande möten: 17 maj

•

Klädbytardag i Ankarsvik 5 juni
Ulrika Utter håller i detta

•

14–15/5 Rikskonferens, ”Kommande framtidsstrategi”, Mora.
Kretsen står för reskostnad och länsförbundet står för uppehälle.
Intresserade hör av sig till Björn och anmäler själv sitt deltagande.

•

18 juni Cityskoj https://sundsvall.se/uppleva-och-gora/foreningar/cityskoj/

Kommunen erbjuder föreningar att på anvisad plats visa upp sitt arbete och
engagemang. Björn anmäler kretsens intresse. Vi kan tex bygga bihotell, fågelholkar,
erbjuda ”Naturfalken”, uppmana medlemmar att ta med tidigare nummer av Sveriges
natur för distribution. Kommunen erbjuder även arrangemangsbidrag.
•

Miljövänliga veckan – ”Mat för biologisk mångfald”
Inget beslut togs.

•

För att om möjligt få ett större medlemsengagemang skickas mail ut till alla medlemmar om de
evenemang som vi har/deltar i, med en fråga om vad eller vilket/vilka man skulle vilja vara med
på.

6. Kamerala frågor
• Sponsring av Hittaut?
Tryckta kartan kommer i maj, annons på kartan.
Styrelsen beslutar satsa 5000 kr för annons på ”Hitta ut-kartan”.
• Medlemsregister och mailbevakning
• Rapportering till Riks
• Styrelsen beslutar ställa sig bakom bidraget från Strangells stiftelse ”Stängsling för getter” till
Lars Ferster, vilket handlar om att låta getter beta på ett igenslyat område, ett impediment, så att
det kan bli en öppen mark igen. Kretsen står därmed för huvudmannaskapet gentemot
Strangells stiftelse, men betalar inte ut några pengar. Det gör stiftelsen.
7. Remisser
• Översiktsplan Sundsvall – alla styrelsemedlemmar uppmanas att gå in o titta på kommunens
hemsida och ev lämna synpunkter
• OKB Kuben – Sundsvall (13 maj)
Björn skriver ett svar om att vi är positiva till dubbelspår på järnvägen.
Information finns på Trafikverkets hemsida.
• Vattenverksamhet Sidsjön (konstsnö)
Man söker tillstånd för att ta vatten ur sjön för att göra konstsnö. Detta har under flera år redan
gjorts, men tillstånd har saknats. Utredning av hur detta påverkar naturvärden har gjorts, vilken
visat på liten påverkan.
Björn har lämnat ett svar, om att vi inte har någon synpunkt på detta.
8. Övriga frågor
Inga övriga frågor har lämnats in.
9. Kommande möten
31 maj, kl 18.30 - 20.30, Ingrid fixar fika
15 juli, i början av Ljunganvandringen, Grenforsen - Medlemmarna och styrelsen bjuds in till ett
Kombinerat styrelse- och medlemsmöte i Grenforsen.
23 aug kl 18.30 Huberget i Stöde, Anneli bokar och fixar fika
10. Mötets avslutande

Björn avslutade styrelsemötet med att tacka alla deltagande för engagemang och delaktighet.
Sundsvall dag som ovan

Ingrid Wallin, sekreterare

Justeras

Björn Abelsson, ordförande

